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GEDRAGSREGELS LSV LONNEKER
Het gedrag is de belangrijkste vorm waarop je de normen en waarden van LSV Lonneker tot
uiting kunt laten komen. De volgende gedragsregels zijn een verdere uitwerking van onze
basiswaarden.
Gedragsregels spelers
- Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden
kunt spelen.
- Kom afspraken na die aan het begin van het voetbalseizoen zijn gemaakt zowel ten
aanzien van trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen, etc.
- Het teambelang gaat altijd boven het individuele belang.
- Gedraag je. Vermijd het gebruik van grof, beledigend taalgebruik aan het adres van
spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, etc.
- Speel volgens de afgesproken wedstrijdregels.
- Speel met respect voor je teamgenoten, je tegenstanders en de scheidsrechter. Wees
ook respectvol naar elkaar voor en na de wedstrijd, in de kleedkamer en in de kantine.
- Accepteer de beslissingen van een scheidsrechter.
- LSV Lonneker is een vereniging die staat voor Fair Play. Er wordt van iedereen verwacht
dit actief uit te dragen, ook als de tegenstander en/of scheidsrechter een andere koers
lijken te kiezen. Een eventuele discussie met scheidsrechter of tegenstander wordt door
de trainer of aanvoerder op beleefde wijze gevoerd, niet door de overige spelers.
- We bedanken tegenstanders voor een sportieve wedstrijd.
- Feliciteer de tegenstander met een behaalde overwinning.
- Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
- Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
- Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
- Als aanvoerder bedank je altijd de wedstrijdleiders (scheidsrechter en grensrechters) en
de aanvoerder van de tegenpartij.
- Het gebruik van welke vorm van geweld ook is ten strengste verboden.
- Afval hoort in de afvalbakken, in de kleedkamers, kantine of buiten. Ook wanneer je op
bezoek bent bij een tegenstander, zorg je dat je afval netjes in de afvalbak gooit.
- We gaan netjes om met materialen, spullen en accommodatie bij LSV Lonneker en bij de
tegenstander.
- Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt, niet in de kleedkamer.
- De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
- Je brengt de club, je medespelers, de tegenstanders of de scheidsrechter niet in
diskrediet via social media. Maak geen beeldmateriaal van elkaar in de kleedkamer.
Gedragsregels trainers/leiders
- Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren: handel als zodanig.
- Dit betekent naast de rol naar tegenstander en scheidsrechter ook de uitstraling naar het
eigen team.
- Gedraag je op je best dus; vermijd grof, beledigend en/of andersoortig incorrect
taalgebruik tegen wie dan ook.
- Elke vorm van geweld is uit den boze.
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-

Leer je spelers respect te hebben voor medespelers, tegenstander en scheidsrechter.
Leer uw spelers dat spelregels zijn die voor iedereen gelden.
Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen iets willen leren.
Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders, trainers en/of leiders verplicht zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat.
Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van
jeugdige spelers. Realiseer je dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
Zorg ervoor altijd op tijd te zijn voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede
voorbereiding.
Benadruk vooral ook de positieve zaken tijdens wedstrijden, ook wanneer fouten worden
gemaakt.
Negatieve kritiek op spelers levert slechts zelden een beter resultaat tijdens de wedstrijd.
Leren hoort bij het voetbalspel.
Winnen én verliezen zijn onderdeel van het spel.
De trainers/leider corrigeert “onjuist” gedrag van spelers.
Je brengt de club, de tegenstanders of de scheidsrechter niet in diskrediet via social
media.
Je blijft niet als enige volwassene met een jeugdspeler in de kleedkamer. Respecteer te
allen tijde de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van spelers en laat alles na
wat die integriteit schade zou kunnen berokkenen.

Gedragsregels ouders/verzorgers
- Ook u heeft een voorbeeld voor onze jongeren: houdt daar rekening mee.
- Moedig het team aan, maar: voor coaching is reeds gezorgd. Extra coaches zaaien
eerder verwarring dan dat het een team helpt.
- Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het
adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, etc.
- Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te
voorkomen.
- Geef blijk van belangstelling; kom eens kijken naar de wedstrijden of trainingen.
- Bedenkt dat kinderen sporten voor hun plezier, geef ze de ruimte om te leren en beter te
worden en steun ze hierbij.
- Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en afspraken na te komen.
- Respecteer de tegenstander en hun team en geef deze waarde mee aan uw kind.
- Leer dat het resultaat van elke wedstrijd moet worden geaccepteerd.
- Accepteer een beslissing van de scheidsrechter; ook hij/zij kan fouten maken. Accepteer
dit en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
- Bespreek problemen eerst met de leiders/trainers of anders met het bestuur.
- Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers van de vereniging die hun vrije tijd
geven om voetballen van uw kind mogelijk te maken. Waardering hiervoor doet
wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk.
- Toon begrip voor en accepteer de jaarlijkse teamindeling die wordt gemaakt. De club
probeert ieder jaar opnieuw een zo passend mogelijke teamindeling te maken waarbij
rekening moet worden gehouden met veel factoren. Het kan gebeuren dat uw zoon of
dochter niet in het team komt waar hij/zij graag bij ingedeeld zou zijn. De club probeert de
teamindeling altijd zorgvuldig te doen, maar zal niet aan de wens van iedere individuele
speler of ouder kunnen voldoen.
- Breng de club, de tegenstanders of de scheidsrechter niet in diskrediet via social media.
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Gedragsregels scheidsrechters/wedstrijdleiders
- Je hebt een voorbeeldfunctie; handel als zodanig.
- Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze in het licht van het niveau
en de kwaliteit van de wedstrijd.
- Wees eerlijk, beleefd en beslist bij het constateren van fouten.
- Vermijd ook als scheidsrechter grof taalgebruik.
- Veroordeel elk gebruik van zowel fysiek als verbaal geweld.
Gedragsregels supporters/toeschouwers
- LSV Lonneker is een vereniging die staat voor Fair Play. Er wordt van iedereen verwacht
dit actief uit te dragen, ook als de tegenstander en/of de scheidsrechter een andere koers
lijken te kiezen. Een eventuele discussie met scheidsrechter of tegenstander wordt door
de trainer of aanvoerder op beleefde wijze gevoerd, niet door de
supporters/toeschouwers.
- Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters en grensrechters.
- Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; handel als zodanig.
- Gedraag je. Vermijd het gebruik van grof, beledigend of andersoortig incorrect
taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, etc.
- Supporters moedigen op een positieve manier aan.
- Toon respect voor de tegenpartij.
- Wees altijd sportief.
- Elke vorm van geweld is uit den boze.
- Breng de club, de tegenstanders of de scheidsrechter niet in diskrediet via social media.
Gedragsregels bestuurders
- Hebben een voorbeeldfunctie en dienen altijd als zodanig te handelen
- Het beleid dat gevoerd wordt is gericht op sportiviteit en Fair Play.
- Het bestuur houdt toezicht op een correcte en consequente naleving van de waarden en
normen door alle betrokkenen.
Breng de club, de tegenstanders of de scheidsrechter niet in diskrediet via social media.
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Algemene huishoudelijke gedragsregels
-

Afval en overlast: Afval op het sportcomplex en in de kantine dienst in de daarvoor
bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Zorg dat de buurtbewoners rondom ons
complex geen overlast ervaren door lawaai, afval of op welke andere wijze dan ook.

-

Alcohol/drugs: Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen geen alcoholische dranken
worden gedronken. Spelers jonger dan achttien jaar mogen geen alcohol drinken op het
sportcomplex, ook niet als ouders/verzorgers daarvoor toestemming hebben gegeven.
Personen die zich niet houden aan de richtlijnen van het barpersoneel, kan de toegang
tot de kantine worden ontzegd. Indien men in herhaling valt, kan het bestuur een (tijdelijk)
toegangsverbod opleggen. Op zaterdag worden vóór 13 uur geen alcoholische dranken
geschonken.
Soft- of harddrugs zijn geheel verboden op ons sportpark, zowel het bezit als het gebruik
er van. Bij constatering ervan wordt onmiddellijk de politie ingelicht.

-

Roken: In de kleedkamers en de kantine is roken verboden. Het is niet toegestaan om te
roken in speeltenue van LSV Lonneker. Het is niet toegestaan aan leiders en trainers om
te roken als zij in functie zijn bij wedstrijden. Als leider/trainer heb je een
voorbeeldfunctie.

-

Fair Play: LSV Lonneker is een vereniging die staat voor Fair Play; er wordt van iedereen
verwacht dit actief uit te dragen.

-

Geweld en misdragingen: Geweld en misdragingen in het veld tijdens wedstrijden worden
volgens de regels van de KNVB afgedaan. Geweld en misdragingen voor of na de
wedstrijd of voor, tijdens of na de training moeten worden gemeld aan het bestuur.
Daarna zullen, na hoor en wederhoor, eventueel sancties of royement opgelegd worden.

-

Diefstal of vandalisme: In geval van vandalisme zal de toegebrachte schade waar
mogelijk op de dader(s) verhaald worden, of dit nu bij LSV gebeurt of bij een andere
vereniging. De dader(s) zal/zullen gesanctioneerd worden door het bestuur. In geval van
diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

-

Gebruik van social media: via Twitter, Instagram, Facebook of andere social media is het
leuk om de sportieve prestaties en gezelligheid van LSV Lonneker te delen. Breng echter
de club, spelers, tegenstanders, scheidsrechters of vrijwilligers nooit in diskrediet via
social media. Een bericht via social media draagt vaak veel verder dan u ook zelf zou
willen.
Het maken van welke vorm van beeldmateriaal dan ook met mobieltjes of andere
apparatuur in de kleedkamers is te allen tijde verboden.

-

Seksuele intimidatie: Allen hebben de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale
en lichamelijke integriteit van (jeugd)spelers en vrijwilligers kan waarborgen en alles na te
laten wat die integriteit schade kan berokkenen. De door het NOC-NSF opgestelde
gedragsregels begeleiders in de sport hanteren wij als richtlijn.

